
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

 

 

PHƯƠNG ÁN  
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 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tạo được sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong 

đó có gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan có liên quan trong 

việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thị 

xã Sa Pa. 

 - Xây dựng Phương án Tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện địa hình, 

điều kiện kinh tế xã hội và khai thác vận tải của địa phương; đáp ứng nhu cầu giao 

thông của du khách, nhu cầu giao thương của Nhân dân địa phương; cung cấp 

thông tin cho du khách đến Sa Pa biết, chủ động lựa chọn lộ trình giao thông phù 

hợp, an toàn; Nhân dân địa phương biết, chấp hành. 

 - Giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc 

giao thông, nhất là trên các tuyến phố nội thị trung tâm của thị xã Sa Pa; là sơ sở 

để giải quyết, xử lý hành chính đối với các vụ việc giao thông trên địa bàn thị xã 

Sa Pa, đặc biệt là trong xử lý tai nạn giao thông; là cơ sở để hoàn chỉnh hệ thống 

báo hiệu, hệ thống an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Sa Pa. 

 2. Yêu cầu 

 - Xây dựng Phương án Tổ chức giao thông tuân thủ quy định Luật Giao 

thông đường bộ năm 2008; phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về 

báo hiệu, tổ chức giao thông. 

 - Chủ phương tiện, người điểu khiển phương tiện khi tham gia giao thông 

chấp hành nghiêm túc Phương án Tổ chức giao thông trên địa bàn thị xã Sa Pa và 

các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.  

 - Phương án tổ chức giao thông phù hợp với hiện trạng kết cấu hạ tầng giao 

thông, điều kiện khai thác vận tải trên địa bàn thị xã. 

 II. TỔ CHỨC GIAO THÔNG 

 1. Đường một chiều 

 Tổ chức giao thông một chiều với tất cả các loại phương tiện giao thông 

đường bộ trên các tuyến đường sau: 

 - Đường Ngũ Chỉ Sơn: Lưu thông một chiều theo hướng Nút giao với 

đường Lương Định Của → Ngũ Chỉ Sơn → Nút giao với phố Xuân Viên. 

 - Đường Thạch Sơn, đoạn từ Nút giao với phố Hàm Rồng đến Nút giao với 

đường Ngũ Chỉ Sơn: Lưu thông một chiều theo hướng Nút giao với phố Hàm 

Rồng → Thạch Sơn → Nút giao với đường Ngũ Chỉ Sơn. 
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 - Đường Xuân Viên, đoạn từ Nút giao đầu vườn Hoa Lâm viên đến Nút giao 

với đường Thác Bạc, Hoàng Diệu, Phan Si Păng: Lưu thông một chiều theo hướng 

Nút giao đầu vườn Hoa Lâm viên → đường Xuân Viên → Nút giao với đường 

Thác Bạc, Hoàng Diệu, Phan Si Păng. 

 2. Đường cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải 

 Các tuyến đường cấm: Thạch Sơn; Ngũ Chỉ Sơn; Hàm Rồng; Phạm Xuân 

Huân; Phan Si Păng; Đồng Lợi; Cầu Mây; Mường Hoa; Vi Ô Lét; Hoàng Liên; 

Thác Bạc; Phố Thác Bạc; Sở Than; Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ giao với đường 

Thác Bạc đến ga đi cáp treo); Hoàng Diệu; Lê Quý Đôn; Lê Hồng Phong; Xuân 

Viên; Xuân Hồ; Nhánh nối phố Xuân Viên với phố Lê Hồng Phong; Thủ Dầu 

Một; Hoàng Văn Thụ; Lê Văn Tám; Nguyễn Văn Trỗi; Võ Thị Sáu; Kim Đồng; 

Nhánh nối 10; Lương Định Của; Nguyễn Viết Xuân; Bế Văn Đàn; Điện Biên. 

 Đối tượng: 

 - Xe khách: Cấm xe khách có số chỗ ngồi trên 29 chỗ (trừ xe buýt và các 

phương tiện giao thông công cộng theo quy định).  

 - Xe tải:  

 + Cấm các loại xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép trên 1,5 tấn (theo 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật): Thời gian từ 06 giờ 00 phút đến 22 

giờ 00 phút hàng ngày.  

 + Cấm các loại xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép trên 10 tấn (theo 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật): Thời gian từ 22 giờ 00 phút ngày 

hôm trước đến 06 giờ 00 phút ngày hôm sau. 

 3. Đường ưu tiên 

 Đường ưu tiên gồm các tuyến đường sau: Điện Biên Phủ (Quốc lộ 4D đoạn 

thuộc nội thị thị xã Sa Pa); Ngũ Chỉ Sơn; Thạch Sơn. 

 4. Các tuyến đường được phép dừng xe, đỗ xe 

 4.1. Các tuyến đường được đỗ xe 

 Xe ô tô con, xe bán tải được phép đỗ xe tại các tuyến đường sau:   

 (1) Đường Ngũ Chỉ Sơn: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn 

động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (đoạn từ Nút giao 

đường Thạch Sơn đến đường bờ đập), số lượng vị trí đỗ xe: 24 xe. 

 (2) Đường Lê Quý Đôn: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn 

động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ nút 

giao đường QL.4D đến Công an thị xã Sa Pa), số lượng vị trí đỗ xe: 34 xe; 

 (3) Phố Hoàng Văn Thụ: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn 

động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ nút 

giao đường Ngũ Chỉ Sơn đến nút giao với đường Thạch Sơn), số lượng vị trí đỗ 

xe: 14 xe;  

 (4) Phố Lê Văn Tám: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn 

động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ nút 

giao đường Ngũ Chỉ Sơn đến nút giao với đường Thạch Sơn), số lượng vị trí đỗ 

xe: 33 xe; 
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 (5) Phố Nguyễn Văn Trỗi: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn 

động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ nút 

giao đường Thạch Sơn đến nút giao đường Ngũ Chỉ Sơn), số lượng vị trí đỗ xe: 14 

xe; 

 (6) Phố Võ Thị Sáu: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn động 

cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ nút giao 

đường Ngũ Chỉ Sơn đến nút giao với đường Thạch Sơn), số lượng vị trí đỗ xe: 14 

xe;  

 (7) Phố Nguyễn Viết Xuân: Đỗ xe (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có 

gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ 

nút giao phố Điện Biên đến nút giao phố Bê Văn Đàn), số lượng vị trí đỗ xe: 10 xe; 

 (8) Đường Lê Hồng Phong: Đỗ xe (trừ xe taxi xe chở người bốn bánh có 

gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng) bên phải tuyến (theo hướng từ 

nút giao đường QL.4D đến Công an thị xã Sa Pa), số lượng vị trí đỗ xe: 20 xe;  

 (9) Đường Vi Ô Lét: Đỗ xe bên phải tuyến (theo hướng từ nút giao với 

đường Phan Si Păng đến nút giao với đường Mường Hoa), số lượng vị trí đỗ xe: 

100 xe.  

 (10) Đường Điện Biên Phủ (Đoạn từ đối diện số nhà 710 đến Nút giao với 

phố Lê Hồng Phong): Đỗ xe bên phải tuyến (theo hướng Sa Pa - Lào Cai), số 

lượng vị trí đỗ xe: 100 xe. 

 (11) Đường Thạch Sơn, đoạn từ Nút giao vườn hoa Lâm Viên đến Nút giao 

với đường Ngũ Chỉ Sơn (trừ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sử 

dụng năng lượng điện hoặc xăng), số lượng vị trí đỗ xe: 100 xe; 

 4.2. Các tuyến, đoạn tuyến không được đỗ xe 

 Các tuyến, đoạn tuyến được phép dừng xe, không được đỗ xe:  

 (1) Thủ Dầu Một;  

 (2) Kim Đồng;  

 (3) Nhánh nối 10;  

 (4) Lương Định Của;  

 (5) Điện Biên;  

 (6) Bế Văn Đàn;  

 (7) N1; N2; N4;  

 (8) Tuệ Tĩnh;  

 (9) Đồng Lợi;  

 (10) Thác Bạc;  

 (11) Sở Than;  

 (12) Hoàng Diệu;  

 (13) Phan Si Păng;  

 (14) Mường Hoa;  

 (15) Cầu Mây;  

 (16) Phạm Ngọc Thạch; 
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 (17) Hoàng Liên; 

 (18) Hàm Rồng; 

 (19) Phạm Xuân Huân;  

 (20) Nguyễn Chí Thanh (chiều dài 150m từ khu vực nút giao với QL.4D 

đến Ga đi cáp treo);  

 (21) Xuân Viên;  

 (22) Lê Quý Đôn bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao đường QL.4D đến 

Công an thị xã Sa Pa);  

 (23) Hoàng Văn Thụ bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao đường Ngũ Chỉ 

Sơn đến nút giao với đường Thạch Sơn);  

 (24) Lê Văn Tám bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao đường Ngũ Chỉ 

Sơn đến nút giao với đường Thạch Sơn);  

 (25) Nguyễn Văn Trỗi bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao đường Thạch 

Sơn đến nút giao đường Ngũ Chỉ Sơn);  

 (26) Võ Thị Sáu bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao đường Ngũ Chỉ Sơn 

đến nút giao với đường Thạch Sơn);  

 (27) Nguyễn Viết Xuân bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao phố Điện 

Biên đến nút giao phố Bê Văn Đàn);  

 (28) Lê Hồng Phong bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao đường QL.4D 

đến Công an thị xã Sa Pa);  

 (29) Vi Ô Lét bên trái tuyến (theo hướng từ nút giao với đường Phan Si 

Păng đến nút giao với đường Mường Hoa);  

 (30) Điện Biên Phủ (Quốc lộ 4D đoạn Km104-Km105+150, hướng Sa 

Pa - Lào Cai): 

 - Bên trái tuyến: Đoạn từ Số nhà 710 đến Tượng cây thông. 

 - Bên phải tuyến: Đoạn từ Nút giao với phố Lê Hồng Phong đến Tượng cây 

thông. 

 4.3. Các đoạn tuyến không được dừng xe, không được đỗ xe 

 - Đường Thạch Sơn, đoạn từ Nút giao với đường Ngũ Chỉ Sơn đến Nút giao 

với đường Điện Biên Phủ (Ngã ba Lai Châu). 

 - Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ Nút giao với đường N2 đến Ngã ba Lai 

Châu (cả hai chiều). 

 - Vi Ô Lét chiều dài 150m từ nút giao với đường Mường Hoa hướng đi Nút 

giao với đường Phan Si Păng. 

 - Phố Xuân Hồ. 

 5. Điểm đỗ, bãi đỗ xe ô tô 

 5.1. Điểm đỗ xe taxi, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sử dụng 

năng lượng điện hoặc xăng, xe buýt 

 - Điểm đỗ xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện 

hoặc xăng: Đường N1 (khu vực tiếp giáp bãi đỗ xe Chợ Sa Pa). 

 - Điểm đỗ xe taxi:  
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 + Đường Vi Ô Lét, bên phải tuyến (theo hướng từ nút giao với đường Phan 

Si Păng đến nút giao với đường Mường Hoa). 

 + Đường Điện Biên Phủ (Đoạn từ đối diện số nhà 710 đến Nút giao với phố 

Lê Hồng Phong), bên phải tuyến (theo hướng Sa Pa - Lào Cai). 

 + Mặt bằng tiếp giáp với Ga rác tạm sau bờ đập phường Sa Pa. 

 - Điểm dừng, đỗ xe buýt: 

 + Chiều đi: (i) Trước ngã ba QL.4D - đường Thạch Sơn 50m; (ii) Đường 

Ngũ Chỉ Sơn (khu vực Bến xe Sa Pa cũ); (iii) Đường Nhạc Sơn (Khu vực Nhà thờ 

Sa Pa). 

 + Chiều về: (i) Đường Nhạc Sơn (Khu vực Nhà thờ Sa Pa); (ii) Trước ngã 

ba QL.4D - đường Thạch Sơn 50m. (Các điểm đỗ chiều về được xác định so le tối 

thiểu 20m (bên kia đường) với các điểm đỗ chiều đi). 

  5.2. Bãi đỗ xe  

 5.2.1. Bãi đỗ xe thường xuyên 

 - Bãi đỗ xe tầng 2, tầng 3 thuộc Bến xe Khách Sa Pa, số lượng vị trí đỗ xe: 

300 xe (ô tô con, ô tô chở khách dưới 16 chỗ ngồi); 

 - Bãi đỗ xe mặt bằng Bệnh viện đa khoa cũ, số lượng vị trí đỗ xe: 263 xe (Ô 

tô chở khách dưới 09 chỗ ngồi: 90 xe; Ô tô chở khách dưới 16 chỗ ngồi: 36 xe; Ô 

tô chở khách dưới 29 chỗ ngồi: 60 xe; Ô tô chở khách dưới 54 chỗ ngồi: 77 xe). 

 - Bãi đỗ xe khu vực chợ Sa Pa, số lượng vị trí đỗ xe: 45 xe (Ô tô chở khách 

dưới 09 chỗ ngồi: 17 xe; Ô tô chở khách dưới 16 chỗ ngồi: 28 xe). 

 - Bãi đỗ xe Khu vực Thác Bạc, số lượng vị trí đỗ xe: 19 xe (Ô tô chở khách 

dưới 09 chỗ ngồi: 10 xe; Ô tô chở khách dưới 29 chỗ ngồi: 9 xe). 

 - Bãi đỗ xe do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan khai thác, 

quản lý, số lượng vị trí đỗ xe: 380 xe, trong đó:  

 + Bãi đỗ xe khu vực đường vào Ga đi và mặt đường Nguyễn Chí Thanh 

(bên phải chiều đi vào, bên phải chiều đi ra), số lượng ví trí đỗ xe: 250 xe; 

 + Bãi đỗ xe tại khu vực Nút giao đường Nguyễn Chí Thanh với QL.4D, số 

lượng vị trí đỗ xe: 130 xe. 

 5.2.2. Bãi đỗ xe không thường xuyên (chỉ bố trí ngày cao điểm và các bãi 

đỗ xe thường xuyên không còn chỗ đỗ) 

 - Sân trường THCS Kim Đồng, số lượng vị trí đỗ xe: 80 xe (loại ô tô chở 

khách dưới 29 chỗ ngồi); 

 - Sân vận động Sa Pa, số lượng vị trí đỗ xe: 120 xe (loại ô tô chở khách trên 

29 chỗ ngồi); 

 - Sân trường THCS Lê Văn Tám, số lượng vị trí đỗ xe: 33 xe (loại ô tô chở 

khách dưới 29 chỗ ngồi); 

 - Sân Trung tâm dạy nghề, số lượng vị trí đỗ xe: 33 xe (loại ô tô chở khách 

dưới 29 chỗ ngồi); 

 - Sân Trung tâm y tế thị xã, số lượng vị trí đỗ xe: 16 xe (loại ô tô chở khách 

dưới 29 chỗ ngồi); 

 - Sân Bệnh viện đa khoa, số lượng vị trí đỗ xe: 33 xe (loại ô tô chở khách 
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dưới 29 chỗ ngồi). 

 6. Vị trí để xe máy, xe đạp, xe máy chở khách 

 6.1. Vị trí để xe máy, xe máy 

 - Đối với các tuyến đường có chiều rộng vỉa hè nhỏ hơn 1,5m: Không cho 

phép để xe trên vỉa hè; 

 - Đối với các tuyến đường có chiều rộng vỉa hè từ 1,5m đến 2,3m: Kẻ vạch 

có chiều rộng 0,8m giành cho người đi bộ; phần chiều rộng còn lại cho phép để xe 

máy, tuy nhiên xe máy phải đặt chéo so với vỉa hè, không được đặt lấn vào phần 

giành cho người đi bộ. 

 - Đối với các tuyến đường có chiều rộng vỉa vè lớn hơn 2,3m: Kẻ vạch để 

lối cho người đi bộ tối thiểu 1,0m; phần chiều rộng còn lại cho phép để xe máy, 

tuy nhiên không được đặt lấn vào phần giành cho người đi bộ. 

 6.2. Vị trí đỗ xe máy chở khách 

 - Vị trí 1: Khu vực Chợ Sa Pa, dưới chân bảng led điện tử, số lượng vị trí đỗ 

xe: 30 xe. 

 - Vị trí 2: Vỉa hè đường Thạch Sơn (đoạn từ giao đường Hàm Rồng đến 

điểm chờ xe buýt), số lượng vị trí đỗ xe: 20 xe. 

 - Vị trí 3: Vỉa hè đường Phan Si Păng (trước cửa nhà bà Khánh), số lượng vị 

trí đỗ xe: 10 xe. 

 - Vị trí 4: Vỉa hè đường Phạm Xuân Huân, số lượng vị trí đỗ xe: 20 xe. 

 - Vị trí 5: Khu vực cuối đường Cầu Mây, số lượng vị trí đỗ xe: 12 xe. 

 7. Thu phí dịch vụ trông giữ xe: Đối với các điểm đỗ, bãi đỗ xe có thu phí, 

việc thu phí được thực hiện theo quy định hiện hành. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an thị xã Sa Pa 

- Tổ chức thực hiện công tác điều hành giao thông theo Phương án tổ chức 

giao thông. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, 

Cảnh sát khu vực, Công an các phường và các lực lượng tự quản tăng cường kiểm 

tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các lực lượng tổ chức điều hành giao 

thông, các lực lượng phối hợp khác. 

- Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện kiểm soát các 

phương tiện vận tải hoạt động trên địa bàn thị xã, kiên quyết xử lý các trường hợp 

vi phạm; tuyền truyền về Luật giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính về 

về trật tự ATGT để nâng cao ý thức cho hành của người dân và cán bộ, công nhân, 

viên chức… 

2. Phòng Quản lý đô thị 

- Điều chỉnh hệ thống báo hiệu, hệ thống an toàn giao thông trên địa bàn thị 

xã Sa Pa theo phương án tổ chức giao thông này. 

- Tham mưu thực hiện công tác tổ chức giao thông trên địa bàn thị xã Sa Pa, 

phối hợp với Công an thị xã Sa Pa trong công tác phòng, chống ùn tắc giao thông, 



7 

 

đảm bảo an toàn giao thông, trật tự giao thông. 

-  Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thị xã 

xem xét cấp phép hoạt động của các phương tiện (đối với các trường hợp phải cấp 

phép theo thẩm quyền); tăng cường công tác tổ chức vận tải. 

- Thực hiện và đôn đốc UBND các xã, phường tổ chức quản lý, khai thác có 

hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám 

sát theo thẩm quyền đối với tất cả các bến, bãi đỗ xe ô tô, xe buýt trên địa bàn thị 

xã Sa Pa. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô 

thị và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND thị xã phương án 

giá cho thuê bãi để xe taxi, xe điện, xe sử dụng xăng sinh học, các vị trí cho thuê 

máy để kinh doanh dịch vụ cho thuê, các điểm trông giữ xe máy. 

4. Ban Quản lý chợ Văn hóa Sa Pa 

- Rà soát toàn bộ khu vực chợ được giao quản lý, sung quanh chợ, các gian 

hang thực hiện chỉnh trang thường xuyên để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Phối hợp với UBND phường Sa Pa, phường Hàm Rồng, các đơn vị có liên 

quan trong công tác đảm bảo giao thông, trật tự giao thông khu vực xung quanh 

chợ. 

5. Đề nghị Thị đoàn Sa Pa: Thành lập các tổ, đội thanh niên xung kích 

(mặc áo Đoàn, có băng đỏ và cờ) phối hợp với các lực lượng Công an thị xã, 

UBND các phường tham gia phân luồng giao thông, chỉ dẫn đường và các điểm đỗ 

xe trong các ngày cao điểm. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền 

thông thị xã Sa Pa: Thông tin rộng rãi, thường xuyên phương án này trên hệ 

thống phát thanh, truyền hình, trên mạng Internet và xe thông tin lưu động. 

7. UBND các phường 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến các tổ dân phố, từng hộ gia đình về Luật 

giao thông đường bộ, các văn bản liên quan đến trật tự an toàn giao thông và các 

nội dung quy định tại phương án này; Phát động phong trào toàn dân tham gia 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Có trách nhiệm công bố, công khai phương án 

được duyệt tới mọi người dân và các tổ chức trên địa bàn phường. 

- Chỉ đạo Công an phường, lực lượng Bảo vệ dân phố, thanh niên xung 

kích, đội Quy tắc phối hợp với các lực lượng tham gia phân luồng giao thông, chỉ 

dẫn đường và bãi đỗ xe, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn 

giao thông theo phân cấp. Yêu cầu các chủ nhà hàng, khách sạn, Trung tâm 

thương mại có lưu lượng xe ra vào phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đảm 

bảo an toàn giao thông và trật tự giao thông khu vực cơ quan. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, khai 

thác đối với tất cả các bến, bãi trông giữ xe ô tô, xe máy, các điểm cho thuê mặt 

bằng để kinh doanh xe máy cho thuê, các điểm đỗ xe ôm trên địa bàn phường 

được giao quản lý, khai thác. 

- Kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh 
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doanh buôn bán, các chợ “cóc”, chợ tạm, treo đặt biển quảng cáo, làm mái che mái 

vẩy ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông; tập trung vào các tuyến đường Quốc 

lộ 4D và các tuyến đường chính, các khu vực xung quanh chợ, bến xe... 

- Tăng cường công tác quản lý toàn bộ hành lang, vỉa hè trên địa bàn 

phường. 

8. UBND các xã: 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến các thôn, bản, từng hộ gia đình về Luật 

giao thông đường bộ, các văn bản liên quan đến trật tự an toàn giao thông và các 

nội dung quy định tại phương án này; phát động phong trào toàn dân tham gia đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông. 

9. Hiệp hội Du lịch Sa Pa 

Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn Thị xã Sa Pa 

biết, tuân thủ theo Phương án tổ chức giao thông này; tổ chức thực hiện việc ký 

cam kết không đỗ xe trái quy định đối với các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn 

thị xã, gửi về UBND các phường để quản lý.  

 Căn cứ Phương án này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn 

vị tổ chức triển khai, thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, kiến nghị đề xuất gửi về Phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa tổng hợp, báo cáo 

UBND thị xã xem xét, giải quyết./. 

........................ 
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